
  

 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 
Spletna stran društva: 
http://www.pdrustvo-ptce.si/  

            
 VABIMO NA PLANINSKI IZLET: 

 
 

DATUM IZLETA: sobota, 16. junij 2018 

 

Krim (1.107 mnv) in Iški vintgar 
VODJA: Martin Škoberne GSM: 041/663-865 

POMOČNIK: Gojko Šmid  GSM: 041/621-480  

ODHOD: Sobota, 16.06.2018 ob 06:00  

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 – Jezero 

POVRATEK: Priti večeru 

VRSTA PREVOZA: Avtobus , kombi ali osebni prevoz (odvisno od števila prijavljenih) 

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna, vendar nekaj kondicije pa mora biti!  

ČAS HOJE: 5 do 6 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: Cca 820 m 

OPREMA: Pohodne palice, primerna oprema za sredogorje 

DOKUMENTI: Osebni dokument 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali na koči (Krim ali Iški vintgar) 

Zapeljemo se do Jezera (290 mnv) od koder se podamo po markirani poti na Krim (1.107 mnv) za kar 

bomo potrebovali cca 2,5 ure. Po počitku in okrepčilu na koči se podamo v Iški vintgar (360 mnv). V 

tamkajšnjem gostinskem objektu lahko prav tako dobimo pijačo in kaj za pod zob. Če bo volja, se pa še 

lahko podamo na sprehod po vintgarju.  

S sabo vzemite knjižico slovenske transverzale, ker je Krim ena izmed točk v njej, Iški vintgar pa je v 

knjižici nekdanje Kovinotehnine poti, Če je kdo ne bo imel, pa jo lahko dobi pri vodniku. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: €15 prevoz  

PRIJAVA:        Pri vodniku do srede 13.06.2018 – tel. 041 663-865  (Tine) 

DATUM: Celje, 10.06.2018 

Važno!!: Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 
 Predsednik PD PT:  
 Gojko Šmid 

OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima 
urejeno članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

 
 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  

PT 
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